
  

 

دائيةاألالمهام   

 

    ........................................................................اسم الطالب :  ●

 .........................................................................:  الصف ●

 الحديد :(  1) مهمة 

لونها  ـىر فـالحديدية تغي التماثيلالحظ أحد صانعى  ●

أجـاا  ننهـا  وتأكـل بنية اللـون لليهـاوتكون طبقة 

 بمرور الانن.

 : بجى ضوء العبارة السابقة أـف ●

 ؟  ةيحديدالبوابة الى ـونة للكمتـال بنية اللونمادة ـال اسم نا -1

............................................................................................................................................................. 

 ؟للمادة اا أم كيميائي  ي  ئيايا فا ر  ـمادة تغيـر تكون تلك البـهل يعت -2

............................................................................................................................................................. 

ا حول كيفية الحفاظ للـى الحديد نن التآكل. -3  اكتب نقرتح 

............................................................................................................................................................ 

 ( : شجرة الربتقال 2مهمة ) 

ى ضو  الشمس فـى صنع ـالخرضا  تعتمد لل النباتات ●

ات فـى نناطق يكون ـغذائها لذلك ينصح بارالة النبات

 و  الشمس قوى.ـفيها ض

 رتب الخطوات األتية التـى توضح عملية البناء الضوئـى  ●

 فـى النبات :

 الح نن الرتبة.تمتص جذور النباتات الـما  واألن

 ينتقل الـما  واألنالح خالل أولية النبات إلـى األوراق.

 تمتص أوراق النبات ضو  الشمس وثانـى أكسيد الكربون.

يصنع النبات غذائه وهو نوع نن السكريات الذى ينتقل لباقـى أجاا  النبات خالل نوع آخر 

 نن األولية كما يطلق غاز األكسجني.

 المهام األدائية 

 

 شجرة البرتقال
 

 بوابة حديدية 
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دائيةاألالمهام   

 ار الجليد( : انصه 3مهمة ) 

ــ ● ــو ل ــرارة األر  ف ــات الح ــاع درج ى ـحظ ارتف

ى انصـهار جليـد ـا أدى إلـمـن،  السنوات األخرية

 .ما ـنن ال یرہکب یاتکمتبخر و  طبنيقال

 : بجالعبارة السابقة أ ءو ضى ـف ●

 لـماذا ؟؟  هصهار نهل تتغري كتلة الثلج بعد ا -1

................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................ مواد باستخدامـاس كتلة القت -2

  : الفيايائية امواد التالية حسب حالتهـصنف ال -3

 

 

 

 

 

 ( : إعادة تدوير البالستيك  4مهمة ) 

إلادة تدوير البالستيك هو لملية إلادة تصنيع نفايات  ●

ا  يُعادالبالستيك وإنتاجها كمواد خام  استخدانها نجدد 

رر الالحـق ـلـمنع تراكمها فــى البيةـة وننـع ال ـ

 بالكائنات الحية.

 : بجالعبارة السابقة أ ءو ضى ـف ●

 لادة التدوير فـى النظام البيةى.لىل أحد الكائنات الحية التى تقوم بنفس دور إ نثاال   ألط   -1

............................................................................................................................................... 

 ت الحية الـمترضرة نن البالستيك.ااذكر أحد الكائن -2

............................................................................................................................................... 

 ماية النظام البيةى.نقرتحاتك حول استخدام نواد بديلة للبالستيك لحنا هي  -3

............................................................................................................................................... 

 انصهار الجليد
 

 نفايات بالستيكية
 



  

 

دائيةاألالمهام   

 ( : الشعاب الـمرجانية  5مهمة ) 

 ىتتعر  الشعاب الـمرجانية لكثري نن الـمخاطر الت ●

ـاتوهجمـات تهدد حياتها نثل تلـو  البحـار   رسطان

 .مناخيةالـ والتغرياتالبحر 

 : بجالعبارة السابقة أ ءو ضى ـف ●

 ى ـاذكر أثر تلك الـمخاطر السابقة لل -1

 .............................................................................................................  الطحالب (  أ )

 ............................................................................................................. ق البحريةلالعوا(  ب )

 ............................................................................................................. أسماك القرش)جـ( 

 فـى النظام البيةى. ...............................................................ر نن الكائنات ر رسطان البحـيعتب -2

 ( : أسقف الـمنازل  6مهمة ) 

 : بجأ ●

لسقف الذى أنانك فـى الصورة يوجد فـى ا -1

 ..................................................................نناخ 

ص الـمواد التـى تصنع ننها نا خصائ -2

 األسقف الـمختلفة ؟

........................................................................................................................................................ 

 نا هي نميااته ؟ نا هي الـمواد التـى تصنع ننها أسقف الـمناخ الصحراوى ؟ و  -3

........................................................................................................................................................ 

 ( : الجهاز الدورى  7مهمة ) 

الجهاز الدورى هو جهاز فـى جسم اإلنسان والحيوان  ●

 ن نقل الغذا  لجميع أجاا  الجسم.نسؤول ل

 : بجالعبارة السابقة أ ءو ضى ـف ●

اذكر أوجه التشابه بني الجهاز الدورى  -1

 وجهاز النقل فـى النبات.فـى اإلنسان 

......................................................................................................................................................... 

 ...............................و  ................................و  ...............................ركب الجهاز الدورى نن ـيت -2

 اذكر نقرتحاتك حول كيفية الـمحافظة لىل الجهاز الدورى ؟  -3

........................................................................................................................................................ 

 ةالشعاب المرجاني
 

 الجهاز الدورى فـى اإلنسان
 

 سقف منزل
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 المهام األدائيةإجابة  

 ( احلديد 1إجابة مهمة )  -1 

 صدأ الحديد ) أكسيد الحديد (. -1

 كيميائيًـا. -2

 يمكننا طالء الحديد لـمنع تعرضة للهواء والـماء وبالتالـى منع الصدأ. -3

 ( شجرة الربتقال2إجابة مهمة ) -2

  .تمتص أوراق النبات ضوء الشمس وثانى أكسيد الكربون -1

 .اتات الـماء واألمالح من الرتبةتمتص جذور النب -2

 .ينتقل الـماء واألمالح خالل أوعية النبات إلـى األوراق -3

 ألكسجني.يصنع النبات غذائه وهو نوع من السكريات الذى ينتقل إىل باقى أجزاء النبات خالل نوع آخر من األوعية ، كما يطلق غاز ا -4

 ( انصهار اجلليد3إجابة مهمة ) -3

 ر حالتها الفيزيائية.ـال تتغيـر، الن كتل الـمواد تظل ثابتة مع تغي: (1)جـ 

 الـميزان.: (2)جـ 

 .سائلةحالة  – غازيةحالة  –حالة صلبة : (3)جـ 

 ( إعادة تدوير البالستيك4إجابة مهمة ) -4

 البكترييا. -1

 .تانالحي – السالحف البحرية -2

 ) أ ( استخدام الـمعالق الخشبية بداًل من البالستيكية. -3

 )ب( استخدام األكيـاس الورقية بداًل من البالستيكية.

 ( الشعاب المرجانية5إجابة مهمة ) -5

 الشبكة الغذائية البحرية.الـمستهلكات فـى ( ال تستطيع الطحالب القيام بعملية البناء الضوئى فتهلك وبالتالـى تهلك باقى  أ ) -1

 ( ستفقد موطنها نتيجة هالك الشعاب الـمرجانية بسبب التلوث. ب )

 تقل كمية الغذاء الـمتاحة مما يعرضها للخطر.)جـ( 

 الكانسة. -2

 ( أسقف المنازل6إجابة مهمة ) -6

 استوائى. -1

 ة السائدة.تحمى الـمبانـى من الظروف الـمناخي – ) أ ( تكون متوفرة فـى البيئة -2

 )ب( تحمـى الـمبانى من الظروف الـمناخية السائدة فـى هذه البيئة.

 تصنع من الخرسانة ومواد البناء. -3

 يعكس الحرارة صيًفا ويحمـى من األمطار الـموسمية. –مستوى شبه أملس  مميزاته:

 ( اجلهاز الدورى7إجابة مهمة ) -7

 كالهما ينقل العنارص الغذائية. -1

 األوعية الدموية. –الدم  –القلب  -2

  .اتباع نظام غذائى مفيد)جـ(   الـمىش والحركة (  ب )   .نـاألمتناع عن التدخي(  أ ) -3

 إجراء فحوصات طبية بشكل منتظم. (ـ ه )   .ى الوزنـاظ علـالحف ( د )































 سمير الغريب.  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

سمير الغريب .  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

        الميام األدائية  
 (إنبات البذرة)الميمة األولى            

. ..................................................................................................... : اسم الطالب
. ................................................................................................................ : الصف

درست أن البذرة تحتاج الماء واليواء ومساحة  
.. كافية؛ لكي تنمو

: وقلفكر 
لماذا ال تحتاج البذرة إلى ضوء الشمس أثناء المرحمة األولى لإلنبات؟  

 -.................................................................................................................................................................................     
...................................................................................................................................................................................... 

: فكر وتوقع
. في حالة حدوث جفاف وعدم وجود الماء

 ىل يستمر النبات في النمو؟ 
 (     )ال        (     )     نعم 

 
 : أكمل بما بين القوسين

وفي ىذه  (.. اليواء–الماء )أحياًنا تكون الظروف غير مناسبة من حيث - 
 (ال تنبت  -  تنبت   )................   الحالة فإن البذور 

 

 



 سمير الغريب.  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

سمير الغريب .  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

         الميام األدائية 
 (الكائنات المستيمكة  )الميمة الثانية           
. ..................................................................................................... : اسم الطالب

. ................................................................................................................. : الصف
   تبدأ كل سمسمة غذائية بمصدر لمطاقة وىو الشمس، ثم تنتقل الطاقة من كائن حي  
 إلى كائن حي آخر عند حصولو عمى غذائو في بيئتو عبر سالسل ُتسمى السالسل  

 . الغذائية
إذا عممت أن السمسمة الغذائية تضم كائنات مستيمكة، وأن الكائنات المستيمكة تضم 

كائنات مستيمكة أولية وكائنات مستيمكة ثانوية، فإلى أي األنواع ينتمي كال من 
  األسد والغزال؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتفق خبراء الحياة البرية في الوقت الحاضر أن الغزال الجبمي المصري يتعرض - 
. لخطر اإلنقراض نتيجة تدمير بيئتو الطبيعية وبسبب صيده بواسطة الصيادين

استخدم ... اكتب عدة اقتراحات لمحفاظ عمى الغزالن من تأثيرات النشاط اإلنساني
: الكممات المرشدة التالية

  ............................................................................................................... وضع قوانين تمنع - 
 .....................................................................................................................................  إنشاء - 

. .......................................... : األسد 
 ............................. وُتسمى آكالت 

. ............................................... : الغزالة
 .................................... وُتسمى آكالت 

 

 

  
 



 سمير الغريب.  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

سمير الغريب .  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

         الميام األدائية  
 (السمسمة الغذائية)الميمة الثالثة            

. ..................................................................................................... : اسم الطالب
. ................................................................................................................ : الصف

  
 
 
 
 

          كون من الكائنات الحية السابقة سمسمة غذائية 
: السمسمة الغذائية

( ......................................، ...................................... ، ...................................... ، .................................... )
فكر، ثم أكمل من السمسمة الغذائية 

.  .....................................................................................................................:كائن منتج (1)
.  ...................................................................................................:أولي كائن مستيمك (2)
.  ................................................................................................:كائن مستيمك ثانوي (3)
.  .....................................................................:كائن مستيمك من الدرجة الثالثة (4)

  ماذا يحدث لو غاب الكائن المنتج من السمسمة الغذائية السابقة؟:فكر، وقل
-............................................................................................................................................................................. .

 



 سمير الغريب.  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

سمير الغريب .  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

           الميام األدائية   
 (الشبكات الغذائية  )الميمة الرابع              

. ..................................................................................................... : اسم الطالب
. ................................................................................................................ : الصف

 : أمامك شبكة غذائية في المياه لبعض الكائنات البحرية
 
 
 
 
 
 
 
 
. يوجد العديد من السالسل الغذائية والشبكات الغذائية داخل النظام البيئي 

:   كون من الصورة السابقة ثالثة سالسل غذائية
 ................................................................................................................................ : السمسمة األولى (1  )
 ................................................................................................................................ : السمسمة الثانية (2  )
 ................................................................................................................................ : السمسمة الثالثة (3  )
 اقترح بعض الحمول .ُتسبب المواد البالستيكية أضراًرا كبيرة لمكائنات البحرية (ب)

. لعالج تأثيرىا عمى الكائنات البحرية
 - .............................................................................................................................................................................. 

 



 سمير الغريب.  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

سمير الغريب .  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

         الميام األدائية  
 (المخاليط وتغيرات المادة)الميمة الخامسة            

. ..................................................................................................... : اسم الطالب
. ................................................................................................................ : الصف

 
 
 
 
 

إناء بو مخموط من الماء والرمل  (2)إناء بو مخموط من الماء والممح         (1  )
 

أمامك بعض المخاليط المختمفة حدد الطريقة المناسبة لفصل ىذه المخاليط 
 ................................................................................................................. (: 1)شكل رقم  (1)
 ................................................................................................................. (: 2)شكل رقم  (2)

: حدد نوع التغير في كل شكل من الشكمين
 ( تغير كيميائي–تغير فيزيائي  )                      

    
 

    
 

(     1 (  )..........................................................(        )2 (  ).......................................................... )

  

  



 سمير الغريب.  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

سمير الغريب .  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

        الميام األدائية  
 (إنبات البذرة)الميمة األولى            

. ..................................................................................................... : اسم الطالب
. ................................................................................................................ : الصف

درست أن البذرة تحتاج الماء واليواء ومساحة  
.. كافية؛ لكي تنمو

: وقلفكر 
     لماذا ال تحتاج البذرة إلى ضوء الشمس أثناء المرحمة األولى لإلنبات؟ 

ألن النبات ال يقوم بعممية البناء الضوئي أثناء مرحمة اإلنبات األولى، حيث  
 .يتغذى النبات من الطعام الموجود داخل البذرة أثناء عممية اإلنبات

: فكر وتوقع
. في حالة حدوث جفاف وعدم وجود الماء

 ىل يستمر النبات في النمو؟ 
   (✔   )ال        (     )     نعم 

 
 : أكمل بما بين القوسين

وفي ىذه  (.. اليواء–الماء )أحياًنا تكون الظروف غير مناسبة من حيث - 
 (  ال تنبت-  تنبت   )................   الحالة فإن البذور 

 

 



 سمير الغريب.  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

سمير الغريب .  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

         الميام األدائية 
 (الكائنات المستيمكة  )الميمة الثانية           
. ..................................................................................................... : اسم الطالب

. ................................................................................................................. : الصف
   تبدأ كل سمسمة غذائية بمصدر لمطاقة وىو الشمس، ثم تنتقل الطاقة من كائن حي  
 إلى كائن حي آخر عند حصولو عمى غذائو في بيئتو عبر سالسل ُتسمى السالسل  

 . الغذائية
إذا عممت أن السمسمة الغذائية تضم كائنات مستيمكة، وأن الكائنات المستيمكة تضم 

كائنات مستيمكة أولية وكائنات مستيمكة ثانوية، فإلى أي األنواع ينتمي كال من 
  األسد والغزال؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتفق خبراء الحياة البرية في الوقت الحاضر أن الغزال الجبمي المصري يتعرض - 
. لخطر اإلنقراض نتيجة تدمير بيئتو الطبيعية وبسبب صيده بواسطة الصيادين

استخدم ... اكتب عدة اقتراحات لمحفاظ عمى الغزالن من تأثيرات النشاط اإلنساني
: الكممات المرشدة التالية

 .الصيد الجائر لمغزال الجبميوضع قوانين تمنع - 
 .محميات طبيعية لحمايتوإنشاء - 

    مستيمك ثانوي: األسد 
   المحوموُتسمى آكالت  

    مستيمك أولي: الغزالة
    العشبوُتسمى آكالت 

 

 

  
 



 سمير الغريب.  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

سمير الغريب .  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

         الميام األدائية  
 (السمسمة الغذائية)الميمة الثالثة            

. ..................................................................................................... : اسم الطالب
. ................................................................................................................ : الصف

  
 
 
 
 

          كون من الكائنات الحية السابقة سمسمة غذائية 
: السمسمة الغذائية

  (  ، النسر  ، الثعبان  ، األرنبالعشب      )  
فكر، ثم أكمل من السمسمة الغذائية 

   العشب  :كائن منتج (1)
   األرنب :كائن مستيمك أولي (2)
   الثعبان :كائن مستيمك ثانوي (3)
      النسر: كائن مستيمك من الدرجة الثالثة (4)

  ماذا يحدث لو غاب الكائن المنتج من السمسمة الغذائية السابقة؟:فكر، وقل
   .تنيار السمسمة الغذائية وتموت الكائنات المستيمكة- 

 



 سمير الغريب.  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

سمير الغريب .  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

           الميام األدائية   
 (الشبكات الغذائية  )الميمة الرابع              

. ..................................................................................................... : اسم الطالب
. ................................................................................................................ : الصف

 :أمامك شبكة غذائية في المياه لبعض الكائنات البحرية
 
 
 
 
 
 
 

 

. يوجد العديد من السالسل الغذائية والشبكات الغذائية داخل النظام البيئي  
:   كون من الصورة السابقة ثالثة سالسل غذائية

 العشب، سرطان البحر، الحبار، البطريق، الحوت القاتل: السمسمة األولى (1  )
 العشب، سرطان البحر، الحبار، عجل البحر، الحوت القاتل: السمسمة الثانية (2  )
 العوالق النباتية، الكريل، الحوت األزرق: السمسمة الثالثة (3  )
 اقترح بعض الحمول .ُتسبب المواد البالستيكية أضراًرا كبيرة لمكائنات البحرية (ب) 

. لعالج تأثيرىا عمى الكائنات البحرية
.  إعادة استخدام المواد البالستيكية–.     إعادة تدوير المواد البالستيكية- 
. وضع  قانون تجريم إلقاء المواد البالستيكية في المياه- 3

 



 سمير الغريب.  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

سمير الغريب .  الفصل الذراسي األول أ– الصف الخامس –المهام األدائية 

         الميام األدائية  
 (المخاليط وتغيرات المادة)الميمة الخامسة            

. ..................................................................................................... : اسم الطالب
. ................................................................................................................ : الصف

 
 
 
 
 

إناء بو مخموط من الماء والرمل  (2)إناء بو مخموط من الماء والممح         (1  )
 

أمامك بعض المخاليط المختمفة حدد الطريقة المناسبة لفصل ىذه المخاليط 
 ................................................................................................................. (: 1)شكل رقم  (1)
 ................................................................................................................. (: 2)شكل رقم  (2)

: حدد نوع التغير في كل شكل من الشكمين
 ( تغير كيميائي–تغير فيزيائي  )                      

    
 

    
 

(     1 (  )..........................................................(        )2 (  ).......................................................... )
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